
NÅR VORES PRIORITETER IKKE MATCHER GUDS 
 
”Derfor siger Hærskarers Herre: Læg mærke til, hvordan det går jer: I sår meget, men høster kun lidt, I 
spiser, men bliver ikke mætte, I drikker, men bliver ikke berusede, I klæder jer, men får ikke varmen; 
daglejerens løn går i en hullet pung.” (Haggajs Bog 1:5-6)  
 
Haggajs Bog er den første af de tre såkaldte `Små Profeter´, som blev skrevet efter det babylonske fangenskab – 
efter at dele af det jødiske folk vendte tilbage til Israel fra Babylon. Ud af de i alt 12 små profeter talte de første ni 
før Juda blev ført bort i fangenskab. De sidste tre små profeter (Haggaj, Zakarias og Malakias) talte hver især til 
alle dem, der vendte tilbage efter det 70 år lange eksil. 
 
Haggaj kom med disse første profetiske ytringer i september år 520 f.Kr. På det tidspunkt havde de landsforviste 
israelere været tilbage i Jerusalem i 18 år – men arbejdet med at genopbygge templet havde ligget stille i de sidste 
14 år. Arbejdet var ifølge Ezra 3:10-11 startet strålende. Men på trods af den storslåede start gik arbejdet i stå efter 
to år, afsporet af modløshed og manglende fokusering. Da Haggaj profeterede, var templets fundament lagt og 
offeralteret taget i brug, men selve templet var endnu ikke genopbygget. Haggajs Bog handler primært om at have 
de rette prioriteter og om, hvordan det tilbagevendte israelske folk var nødt til at se udover deres eget 
velbefindende og deres egen velsignelse og være mere optaget af Guds planer. 
 
Vi bør huske på, at dette ikke var ”onde mennesker” – de var den resterende skare af israelitter, som vendte 
tilbage fra Babylon. Hundredetusindevis af mennesker blev ledt til Babylon i fangenskab og kun 50.000 vendte 
tilbage. De, som gjorde, var de mest dedikerede til Herren og til Jerusalems genopbyggelse. 
 
Alligevel var profetens ord rettet mod dem: ”Læg mærke til, hvordan det går jer!” Det hebræiske udtryk, som dette 
oprindeligt er oversat fra, betyder bogstaveligt talt ”Lad jeres hjerte betragte de veje, I følger.” Haggaj bad Guds 
folk om at lægge mærke til, hvilken retning deres liv bevægede sig i, og om de virkelig ønskede, at det skulle 
fortsætte på den måde. 
 
De led allerede under konsekvenserne af deres dårlige retningssans: ”I sår meget, men høster kun lidt.” Deres 
forkerte prioriteter var årsagen til deres økonomiske prøvelser. De rendte ind i nederlag efter nederlag, fordi Guds 
velsignelse ikke var at finde på deres prioriteringsliste. Derfor beskrev Haggaj en dobbel forbandelse. I stedet for 
meget blev der kun høstet lidt; og det lidt, der blev hentet ind, smeltede bort uden at gøre dem noget gavn 
(”daglejerens løn går i en hullet pung”). På trods af deres febrilske aktiviteter kom der meget lidt ud af det hele. Det 
virkede som om, at de kom mere og mere bagud, jo hurtigere de bevægede sig fremad. 
 
Disse domme er en opfyldelse af de løfter, som Gud gav hundredevis af år tidligere, mens Moses levede (se 
5.Mosebog 11:16-17). Israels folk oplevede nu Guds forudsagte dom, dog uden at være klar over det – de mente 
formentlig, at det skyldtes de økonomisk hårde tider eller blot ren og skær uheld, men det var i virkeligheden Gud, 
der forsøgte at fortælle dem noget. I visse tilfælde er vores prioriteter ikke som de burde være, og alligevel møder 
vi tilsyneladende ingen finansielle prøvelser. I sådanne perioder bør vi aldrig forblive passive og blot regne med, at 
vi er dækket ind under Guds overbærende barmhjertighed – vi bør vende os til Ham og genordne vores prioriteter, 
før vi når det punkt, hvor Han er nødt til at bruge kriser og prøvelser for at komme igennem til os. 
 
I dette tilfælde ønskede Gud at bruge de aktuelle prøvelser blandt den resterende skare af israelitter til at fange 
deres opmærksomhed. ”I drikker, men bliver ikke berusede.” Hvis vores prioriteter er forkerte, vil intet tilfredsstille 
os. Enhver bedrift afslører hurtigt, at der må være noget mere – noget der virkelig kan tilfredsstille. Det eneste, der 
kan udfylde det Guds-formede tomrum i vores liv, er at sætte Ham først. 
 
Disse ord fra profeten Haggaj indeholder en tidløs visdom, som også er væsentlig for os i dag. Vi bør nøjsomt 
undersøge vores livsprioriteter og sørge for, at de ting, der er vigtige for Gud, også er vigtige for os. Den åbenlyse 
konflikt mellem Guds prioriteter og israelitternes prioriteter havde bragt et tomt liv med sig til de folk, som Haggaj 
talte til; hvis vi tillader samme konflikt at finde sted i vores liv, vil vi opleve den samme tomhed. Brug noget tid på at 
reflektere over prioriteterne i dit liv. 
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